Vzhůru do Belgie !
Zajímavou výpravu za vědou a technikou připravil klub debrujárů z Prakšic. Za poznáním
Belgie s návštěvou EURO SPACE CENTRA se zájemci mohou vydat v termínu 3. - 8.
května 2006. V PODROBNOSTECH najdete další informace a můžete se vydat do míst,
kde probíhal výcvik a simulovaný let do Vesmíru první dětské mezinárodní posádky
projektu SPACE ONE.
BELGIE 3. - 8. května 2005 (6 dní).
Předběžný program vědeckotechnického cestování AMD ČR v roce 2006 pro klub
Zlínsko.
Průvodce: Václav Skála
Vedoucí: Pavel Savara, mobil: 777 226 126, p.savara@c-box.cz
Zájemci o zařazení na akci se až do zaplnění všech míst mohou obracet přímo na
vedoucího skupiny Pavla Savaru.
03.05. středa
10.00 odjezd z Prakšic (Uh.Hradiště, Brno, Praha, Plzeň)
17.00 - hraniční přechod Rozvadov, dále Wurzburg, Koln, Frankfurt, Aachen
04.05. čtvrtek
8.00 – příjezd do Bruselu, prohlídka centra města- Grotte Market, atd., Atomium,
možnost návštěvy Mini-EuroPark (cca 10 Euro- není v ceně)
14.00 návštěva klubu debrujárů
19.00 – ubytování ve Formule-Louvain Holsbeek
05.05. pátek
9.00 – odjezd k moři do Ostende, procházka městem a po pláži, Zeebrugge, prohlídka
pobřeží, Bruggy, prohlídka města
20.00 – ubytování , Formule - Louvain.
06.05.sobota
9.00 - Waterloo, prohlídka expozic, Butte de Lion, odpoledne prohlídka Gentu
19.00 – ubytování , Formule 1 -Louvain.
07.05.neděle
9.00 - exkurze do čokoládovny - (vstupné 3 Eura není v ceně), odjezd do Euro Space
Center, Transinne
14.00 EURO SPACE CENTER, Transinne (7,50 Euro vstup není v ceně)
cca 18.00 odjezd do ČR, cestou zastávka v Luxembourgu
08.05.pondělí

příjezd do ČR, dále dle místa výjezdu skupiny
Program: je variabilní, po dohodě s vedoucím skupiny lze před odjezdem specifikovat
dle požadavku a zaměření skupiny.
V ceně je zahrnuto:
- doprava autokarem během celého zájezdu
- 3 x ubytování ve Formuli 1, bez snídaně
- výlety do Zeebrugge, Brugg a Waterloo
- průvodce/tlumočník
Účastníci: 40 platících účastníků + 2x pedagogický doprovod
CENA: 3 850 Kč
Další informace a fotografie si můžete prohlédnout TADY
Informace a fotografie z návštěvy Belgie skupiny debrujárů ze Stříbra si můžete
prohlédnout TADY

